Conteúdo programático para candidatos ao 3º ano do Ensino Médio
Além do conteúdo listado a seguir, veja também o conteúdo programático de Inglês para candidatos do 1º
ao 3º ano do Ensino Médio.
Estudos literários
Tema: Manifestações literárias — Barroco
Pe. Antonio Vieira: sermões.
Gregório de Matos: lírica e sátira.
Contexto histórico-cultural no qual se inserem período e autores literários estudados.
Relações intertextuais entre obras do período focalizado e obras de outros períodos históricos.
Tema: Arcadismo em Portugal e no Brasil
Bocage: lírica árcade e pré-romântica.
Cláudio Manoel da Costa.
Tomás Antônio Gonzaga.
Contexto histórico-cultural no qual se inserem período e autores literários estudados.
Relações intertextuais entre obras do período focalizado e obras de outros períodos históricos.
Tema: Romantismo no Brasil
Poesia romântica — três gerações: nacionalismo, ultrarromantismo, condoreirismo.
Gonçalves Dias.
Álvares de Azevedo.
Castro Alves.
Prosa romântica — romance romântico: indianista, regional, urbano.
Joaquim Manuel de Macedo.
José de Alencar.
Taunay.
Manuel Antônio de Almeida.
Prosa gótica — Álvares de Azevedo.
Teatro romântico — Martins Pena.
Contexto histórico-cultural no qual se inserem período e autores literários estudados.
Relações intertextuais entre obras do período focalizado e obras de outros períodos históricos.
Tema: Realismo no Brasil
Prosa: Eça de Queirós.
Machado de Assis: romances e contos.
Teatro realista — Artur Azevedo.
Contexto histórico-cultural no qual se inserem período e autores literários estudados.
Relações intertextuais entre obras do período focalizado e obras de outros períodos históricos.

Tema: Naturalismo no Brasil
Aluísio de Azevedo.
Raul Pompéia.
Tema: Análise / interpretação de texto / produção de textos escritos
As várias possibilidades de leitura de um texto.
Elementos constitutivos na produção de sentido: identificação e inter-relação.
Tematização e figurativização.
Elementos constitutivos da narração: foco narrativo, personagem, tempo, espaço, conflito e enredo.
Características principais da narração: transformação de situações, função representativa, relação de
anterioridade, concomitância e posteridade entre os fatos e uso do subsistema do pretérito.
Estrutura básica do enredo: introdução, desenvolvimento (ou complicação), clímax e desfecho.
Organização lógica dos fatos do enredo: a verossimilhança.
Tema: Funcionamento da língua: morfologia
Grupo nominal:
núcleo substantivo: classificação, flexão e emprego;
artigo: classificação, flexão e emprego;
adjetivo: classificação, flexão e emprego;
locução adjetiva: emprego;
redação: coesão/coerência;
uso do pronome demonstrativo (anáfora/catáfora);
problemas gerais da língua culta;
paralelismo verbal (correlação de tempo);
concordância verbal e nominal;
pronome: classificação, flexão e emprego;
numeral: classificação, flexão e emprego.
Grupo verbal:
verbo: estrutura, classificação, flexão e emprego;
locução verbal: estrutura, flexão e emprego;
advérbio: classificação, flexão e emprego;
locução adverbial: classificação e emprego;
significado nos textos.
Produção de texto
Texto narrativo: enredo, tempo, espaço, narrador, personagens;
Estrutura dissertativa;
Esquemas lógico-dissertativos para organização do texto;
Tema e desenvolvimento;
Coesão e coerência textual;
Tipos de texto a serem trabalhados: notícia, entrevista, reportagem, crônica, editorial, resenha e
dissertação.
Veja também o conteúdo programático de Língua Portuguesa para candidatos ao 1º e ao 2º ano do Ensino
Médio.
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Matemática
(I) Números e Funções
Funções exponencial e logarítmica: definição, propriedades, gráficos, equações e inequações.
Progressões aritmética e geométrica.
Matrizes: operações e propriedades.
Cálculo de determinantes de uma matriz quadrada.
Resolução e discussão de sistemas lineares.
(II) Geometria/Trigonometria
Medida de arcos e ângulos, circunferência trigonométrica.
Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente e cotangente.
Equações e inequações com seno e cosseno, tangente e cotangente.
Geometria espacial de posição e métrica.
Posições relativas entre retas, retas e planos, planos.
Principais poliedros: prismas e pirâmides.
Corpos redondos: cilindros e cones.
(III) Tratamento de informação
Probabilidades: simples, condicional e binomial.
Análise combinatória: casos de agrupamentos.
Triângulo de Pascal e binômio de Newton.
Interpretação de dados e informações representados em gráficos e tabelas.

Veja também o conteúdo programático de Matemática para candidatos ao 1º e ao 2º ano do Ensino Médio.
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